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SIMON STEVIN EN HET HERMETISME

Hoofdstuk I Inleiding

Simon Stevin (1548-1620) is algemeen bekend als adviseur, ingenieur en persoonlijk wiskundige van
prins Maurits van Oranje (1567-1625). Door Maurits wordt hij zijn ‘matematicom’ genoemd.
Hieronder wordt eerst samengevat wat Stevin zoal heeft gedaan. 
Dan volgt de visie op wetenschapsgeschiedenis zoals die de laatste jaren gewijzigd is en die het schrijven
over Stevin problematisch maakt vanwege het - afgezien van de wijzentijd - ontbreken van filosofisch-
culturele achtergronden. In de erop aansluitende meningen over Stevin komt dat tot uiting. De
methodologie is in dit alles onderbelicht. In de doelstelling wordt vervolgens nader besproken wat in dit
betoog onder methodologie wordt verstaan. Ook de ermee samenhangende opleving van het Hermetisme
komt in kort bestek aan de orde. 
Tenslotte volgen nog de opzet van dit stuk alsmede een paar algemene opmerkingen.
Stevin is de enige die met een systematisch opgezette statica komt, waarin de bevindingen van
Archimedes zijn doorgetrokken, die uitlopen in zijn krachtendriehoek. In de hydrostatica vindt hij de
hydrostatische paradox: de neerwaartse kracht van water in een vat is alleen afhankelijk van de hoogte en
de vorm van het grondvlak. Met zijn De Thiende heeft hij de toepassing van decimale breuken bevorderd. 
Zeer bekend zijn de valproeven van de toren van de Nieuwe Kerk te Delft. Bij gelijktijdig loslaten van
lichamen van verschillend gewicht komen deze gelijktijdig neer. Het zijn voor Stevin echter geen
valproeven, maar proeven voor onderzoek naar het gedrag van de luchtweerstand.
Van Maurits krijgt hij de opdracht de stabiliteit van dijken, waterwegen en het op diepte houden van
havens en grachten te onderzoeken. Voor de havens komt hij met voorstellen die nog steeds in gebruik
zijn. Tevens doet hij voor Maurits onderzoek naar de best mogelijke vestingbouwkunde.
Van 1593 af neemt Maurits hem op zijn veldtochten als landmeetkundige mee voor het uitzetten en
afpalen van de kampen voor het leger in zijn geheel. Tussendoor doet hij onderzoek naar eb en vloed en
hoe dat samenhangt met de aantrekking of de druk van de maan.
Ook verricht hij metingen op het zonnestelsel die hem ervan overtuigen dat de aarde een jaarlijkse en een
dagelijkse beweging heeft. Van het wiskundig perspectief maakt hij een perfecte studie. 
Niet alleen bemoeit hij zich met de voornoemde wetenschappelijke en technische zaken, ook de
organisatie van de maatschappij en het gedrag van de verantwoordelijke burger gaan hem aan het hart,
waarover hij zijn succesrijke Vita Politica Het Burgherlick Leven (1590) heeft uitgebracht .
Simon Stevin mag met recht een ‘homo universalis’ worden genoemd.
Ondanks het vele Stevin-onderzoek sedert de jaren veertig van de vorige eeuw heeft niemand enige
filosofische achtergrond bij Stevin kunnen vinden. Zijn opvatting van de wijzentijd - in een grijs en
onbepaald verleden zou de mensheid over alle nu verloren kennis beschikt hebben - wordt gezien als een
aberratie waarin een rationeel mens als Stevin niet geheel serieus kan zijn.
De oorzaak van die afwezigheid ligt in Stevins zakelijke en wiskundige aanpak van de problemen.
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In de zestiende eeuw handelt echter geen denkend mens zonder een religieus-filosofische achtergrond.
Ook Stevin is er een uit de zestiende eeuw.

Een nieuwe visie op wetenschapsgeschiedenis

Bij het weergeven en verantwoorden van de ideeën in het werk van Stevin, is door mij dankbaar gebruik
gemaakt van Stevin-onderzoek zoals dat in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw op magistrale
wijze is uitgevoerd door de fysische commissie van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen.  Het resultaat is een gedetailleerd toegelichte heruitgave van zijn werken in The1

Principal Works of Simon Stevin, zowel in het Middelnederlands als in het Engels. Zijn verhandelingen
over algebraïsch rekenen, decimale breuken, mechanica ofwel statica, hydrostatica, kosmologie, zijn
bevindingen van eb en vloed, het perspectief, zijn techniek, zijn muziek, zijn krijgskunde en zelfs zijn
boekhouding is er - naast de meetkunde gedeeltelijk - in opgenomen. Ook een heruitgave uit 1939 van
Vita Politica, Het Burgherlick Leven (1590) ontbreekt niet. 
Evenwel valt op dit commissiewerk in de jongste decennia kritiek te bespeuren, omdat in The Principal
Works louter in intern-fysische of wiskundige zin op diens wetenschap is gelet. Stevins Dialectike (1585)
wordt door hen niet weergegeven, omdat dit geen nieuws zou bevatten, terwijl juist in dat werk over de
kennisverwerving en de ideeën van Stevin veel te achterhalen valt. Daarin komt hij met het voor hem
essentiële begrip ‘werking’, mede waartoe Giordano Bruno (1548-1620) hem geïnspireerd heeft. 
Over Stevins Huysbou - waarover uit nagelaten geschriften door zijn zoon Hendrick (1613-1669) is
gepubliceerd en door Isaac Beeckman (1588-1637) een en ander is gekopieerd, wordt niets gezegd.
Stevins door de Leidse hoogleraar Golius (1596-1667) gereviseerde molentechniek is echter wel volledig
weergegeven. Ook de beroemde zeilwagen van Stevin wordt er in besproken.
De kritiek op dit omvangrijke werk van de bedoelde commissie valt samen met een gewijzigde opvatting
in wat wetenschapsgeschiedenis moet inhouden. De aandacht van wetenschapshistorici is na de
internalistische beschouwing - het bezien van ontwikkelingen in de wetenschap op zichzelf - naar een
meer externalistische beschouwing verschoven, waarin tevens bekeken wordt hoe vernieuwingen in de
wetenschap zich ontwikkelen of waardoor die juist worden belemmerd. Op deze wijze is geschiedenis van
wetenschap thans geworden tot geschiedenis van wetenschapscultuur. 
Wetenschapsgeschiedenis wordt door mij in het onderhavige werk dan ook opgevat als volgt:
wetenschapsgeschiedenis is een weergave van wetenschapsontwikkeling zowel in ideeën ofwel
denkstructuren als in methoden, uit al dan niet aan één of meerdere personen gebonden denkprocessen en
activiteiten, inbegrepen interne en externe meningen en omstandigheden die daarop van invloed zijn.
Het analyseren van Stevins interpretatie van het verschijnsel natuur zou mij overigens zonder het
gedetailleerde werk van de boven aangeduide commissie van de K.N.A.W. onmogelijk zijn geweest.
Nadat deze commissie haar arbeid heeft voltooid, komt tot in de jaren tachtig Stevin steevast in werken
over geschiedenis van de moderne wetenschap in Nederland, als eerste voor. 2

Een reden is dat hij de enige is die een voortzetting geeft van de mechanica en hydrostatica van
Archimedes (287-212). Sedert de Oudheid is Stevin de enige die daarin systematisch verder is gekomen. 
Weliswaar zijn ook in de school van Johannes Nemorarius (1225-1260) krachten bij een hellend vlak
correct weergegeven, echter op grond van de aanname dat iets dat een gewicht over een bepaalde hoogte
kan optillen, dit bij een tweemaal zo zwaar gewicht over de helft van die hoogte kan doen. 
Daarbij worden de hellingen van het hellend vlak overeenkomstig het uitgangspunt virtueel in een

Ernst Crone, E.J. Dijksterhuis, R.J. Forbes, M.G.J. Minnaert, A. Pannekoek, ed.), The Principal Works of1

Simon Stevin, Vol.I-V, Amsterdam (Swets & Zeitlinger) 1955-1966.

D.J.Struik, Het Land van Stevin en Huygens, Nijmegen (Sun) 1979.2

A.J.Kox, Van Stevin tot Lorentz, Amsterdam (Intermediair) 1980.

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin, Meppel (Boom) 1985.
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verticale stand gezet. Stevin zou dit met grote stelligheid hebben afgewezen.  3

Bij Stevin zijn de wetmatigheden van het hellend vlak vrijwel direct zichtbaar in zijn ‘clootcrans’, de in
evenwicht zijnde bollenketting die in het titelvignet van zijn hoofdwerken onder het motto ‘wonder enis
gheen wonder’ is afgebeeld. 
Het evenwicht in deze ‘clootcrans’ lijkt wonderbaarlijk, aldus Stevin, maar bij nadere analyse is het dat
niet. Dat geldt voor alle wonderen: volgens Stevin spreken wij slechts van wonderen zolang wij ze als
fysisch verschijnsel niet doorzien. Echte wonderen bestaan bij hem niet. 

Recente meningen over Simon Stevin

Dat Stevin op het gebied van de systematische statica en hydrostatica de enige is en hij zich louter en
alleen tot het weergeven van de fysische processen beperkt, heeft na de jaren negentig van de vorige eeuw
diverse gevolgen gehad voor de interpretatie van zijn werk.
Zo menen Devreese en Vanden Berghe dat de enige motivering voor Stevins afwijzen van een perpetuum
mobile ligt in een intuïtief besef van de wet van behoud van energie.  Zij kennen Stevin zelfs nog meer4

begrip toe dan dat: hij zou zich bewust zijn van de diepe symmetrie die ten grondslag ligt aan de
basiswetten van de natuur. Stevin zou daarmee drie eeuwen voorliggen op zijn tijdgenoten. 5

Hoewel hun boek Wonder enis gheen wonder een uitstekende voortzetting is van Dijksterhuis’ Simon
Stevin uit 1943, het een goed gecondenseerde samenvatting is van de boven aangeduide Principal Works
en tevens de invloed van Stevin erin wordt besproken, is hun hier gepresenteerde opvatting onjuist. 
Stevin wijst het perpetuum mobile namelijk niet af. Alleen op aarde, op grond van Hermetische
overwegingen - zoals nog zal blijken - acht hij het niet mogelijk.
Het andere uiterste vinden we bij Van den Heuvel in diens proeve van een reconstructie van Stevins niet
gepubliceerde Huysbou.  Daarin brengt hij Stevins op Euclides’ geënte wiskunstige methodologie tot6

niets anders terug dan tot de zogenaamde tweescheiding. De tweescheiding impliceert het indelen van een
onderwerp in twee tegendelen, die vervolgens ook getweedeeld worden, enzovoorts, tot het niet verder
kan. Dan vindt men tenslotte iets waarmee over het onderwerp in kwestie een definitie naar soort gegeven
kan worden. Deelt men bijvoorbeeld de dieren in in rationele en niet-rationele dieren dan komt men tot
een mens als een rationeel dier. Stevin acht die werkwijze onvoldoende. Bij een zaag bijvoorbeeld komt
men er zo niet uit, omdat men op deze wijze de tanden niet met het metaal in verband kan brengen. 
Van een zaag kan men slechts zeggen hoe die werkt. 7

De methode van de school van Nemorarius wordt besproken in E.J.Dijksterhuis, De Mechanisering van het3

Wereldbeeld, Amsterdam (Meulenhoff) 1980, III 33-34, pp.272-275.

Jozef T. Devreese, Guido Vanden Berghe, ‘Wonder en is gheen wonder’, De geniale wereld van Simon4

Stevin 1548-1620, Leuven (Davidsfonds) 2003, pp. 211-212.

            “there is an definite connection between the laws of conservation and the symmetries of the physical laws”, in5

“Symmetry in physical laws”, Richard Feynmann, Robert Leighton, Matthew Sands, The Feynmann

Lectures on Physics, Reading Massachusetts, Menlo Park California, London, Amsterdam, Don Mills

Ontario, Sydney (Addison Wesley) 1977, p.I-52-4. 

Charles van den Heuvel, De ‘Huysbou’. A reconstruction of an unfinished treatise on architecture,6

townplanning and civil engineering by Simon Stevin. Amsterdam (K.N.A.W.) 2005. 

            “den Leerjonghen niet wetende, wat dat Yser met velen tanden is, sijn Meester hem ‘tselve definierende, segt7

dat het een Saghe is, om dit ende dadt daer mede te doen” in Simon Stevin, Dialectike, Leiden (Plantijn)

1585, p.115.
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De tweescheiding wordt bij Stevin - zoals in zijn tijd gebruikelijk - alleen benut voor de presentatie. 
Op de uit nagelaten geschriften door Hendrick Stevin gepubliceerde Huysbou heeft Van den Heuvel een
nadere analyse gegeven. Vader Stevin vond het niet ‘volcommen’ genoeg en achtte het daarom voor
publikatie ongeschikt. De activiteiten van Stevin voor prins Maurits - wiens leraar hij is geweest - worden
door Van den Heuvel geminimaliseerd zowel voor de wiskunde als voor de vestingbouwkunde. Dat noopt
mij daarvan een goede beschrijving te geven. Tussen deze uitersten in ligt het werk van Rienk Vermij.  8

Vermij citeert een uitspraak van Lipsius die in april 1584 Stevin beschrijft als “een gewone wiskundige,
die geen enkele wetenschap kent, en nauwelijks de taal; bovendien eerder een praktische dan een
theoretisch wiskundige.”  Kennelijk kent Lipsius Stevins Problematum Geometricorum niet, een9

ongedateerd werk in het Latijn dat dus op zijn vroegst op een later tijdstip in 1584 verschenen moet zijn.
Ook heeft Lipsius geen weet van Stevins Latijnse manuscript over de beginselen der meetkunde, waarbij
de ‘problemata geometrica’ oefeningen zijn in door Stevin als nieuw beschouwde problemen. Van dit
manuscript geeft Stevin in Dialectike (1585) een overzicht in het Latijn.  10

Problematum Geometricorum is vermoedelijk niet gedateerd omdat Stevin zijn geen Latijn kennende
wiskundig ingestelde vrienden had beloofd in den vervolge voor hen in het Nederlands te schrijven. 
Dan is het niet ‘comme il faut’ om alsnog met een Latijns werk uit te komen. 
Vermij stelt voorts dat Stevin bij het uitbrengen van zijn werken over statica en hydrostatica nog niet wist
dat er zoiets als een wijzentijd zou hebben bestaan. Voor Stevin is de wijzentijd een belangrijke zaak. 
In een zeer ver voor ons onbekend verleden zou er een tijd geweest zijn dat de mensheid over volmaakte
kennis ofwel wijsheid beschikte, een tijd waarin volgens hem ook nog Nederlands gesproken werd, reden
waarom die verdwenen wijsheid zo snel mogelijk moet worden terug gevonden. Hoe ouder de filosofie
des te groter de kans dat zich daarin nog iets uit de wijzentijd bevindt. Zo is - aldus Stevin - bij de oude
Grieken de meetkunde overgebleven maar moet men voor het rekenen en de algebra bij de Arabieren zijn.
Het geloof in zo’n wijzentijd is algemeen. Zelfs wordt de klassieke oud-Griekse filosofie als een
voorafschaduwing van het Christendom gezien, zodat pogingen worden ondernomen daarin tot een
verzoening met het Christendom te komen, of die nu van Plato afkomstig is of van Aristoteles.11

Ook in de Griekse Oudheid worden verwijzingen naar die gouden tijd ofwel wijzentijd gemaakt, onder
andere door Plato (427-347).  Dat het vroeger qua normen, waarden en kennis met de mensheid beter12

gesteld was, is een in de Renaissance algemeen aanvaarde gedachte. Uit het deutero-canonieke Boek der
Wijsheid 10:1-2, kan men opmaken dat Adam na de zondeval in zijn wijsheid is hersteld. 
De allesomvattende wijsheid zou met de zondvloed verloren zijn gegaan.

Volgens Vermij wist Stevin dit aanvankelijk niet. Dit omdat Stevin in De Beghinselen des
Waterwichts(1586) in zijn opdracht aan de Staten-Generaal schrijft dat veel van die beginselen aan geen

Rienk Hendrik Vermij, The Calvinist Copernicans: the reception of the new astronomy in the Dutch8

Republic, 1575-1750. Amsterdam (Koninklijke Nederlandse Akademie vanWetenschappen) 2002.

            “a mere mathematician, knowing no other art, hardly even the language; moreover of the mechanical rather9

than the theoretical kind”, in R.H.Vermij, o.c., p.58.

Dialectike, p.153.10

Voor de Latijnse scholen is dat reeds opgemerkt door G.Kuiper in Orbis Artium en Renaissance,11

Harderwijk (Flevo) 1941, p.92. 

Plato, Timaios, 20d-26b.12
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sterveling vóór ons bekend zijn.  Daarom zou hij niet van een wijzentijd hebben geweten. 13

Zo komt aldus Vermij de wijzentijd dan ook pas laat bij Stevin te voorschijn. Hij zou dit bij zijn Leidse
vrienden geleidelijk aan hebben opgepakt, waarna hij op den duur meer aan wetenschap is gaan doen en
er tenslotte de nadruk op legt dat die wijzentijd moet worden teruggevonden.
Behalve dit terugvinden is het overige niet juist. Stevin heeft met zijn ‘stervelingen’ geen andere
bedoeling dan de Staten-Generaal zo vrijuit als mogelijk is te zeggen dat de inhoud van zijn werk zo
splinternieuw is en van zoveel belang voor het land, dat het billijk is te verwachten dat zij dit bevorderen. 
Ook al definieert hij de wijzentijd pas in 1605, Stevin verwijst in eerder werk voldoende duidelijk naar
deze zeer oude tijd, zodat het onjuist is de conclusie van Vermij te volgen.
Zo zegt Stevin in zijn “Uytspraeck vande Weerdicheyt der Duytsche Tael” aan het begin van De
Beghinselen der Weeghconst (1586), dat nota bene van hetzelfde jaar is als het Waterwicht:
   “Tis te weten dat de Duytschen in die seer oude tijden vande welcke ter weerelt gheen opentlicke

schriften ghebleven en sijn, gheweest hebben een treffelick seermachtich Gheslacht” 14

De honderden monosyllaben in De Beghinselen der Weeghconst (1586) tonen voor hem aan dat het
Nederlands de meeste korte woorden heeft, zodat de voor Stevin verloren gegane wetenschappen daarin
moeten zijn uitgedrukt. Monosyllaben kan men handig naar nieuwe begrippen combineren.
Voorts gaat Vermij voorbij aan Stevins zoeken naar het “weder int licht brengen van Grieksche,
Arabische, Egipsche, Caldeeusche slapende verborgentheden.”, zoals hij dat in Dialectike (1585) zegt.  15

Wetenschapsfilosofische achtergronden komen door het wiskunstige karakter van zijn werk nergens aan
de orde. Meestal ziet men hem als een Aristotelicus ondanks zijn kritiek op deze richting. Aan Stevins
methodologie komt men niet toe. 
Tenslotte komt het voor dat Stevin van de nieuwe benadering van wetenschapsgeschiedenis als cultuur
wordt uitgesloten, zoals in Jorinks Boeck der Natuere (2006) waarin Stevin in een lijn van 
mathematisering en mechanisering buiten Jorinks bredere benadering van de natuur wordt gesteld. In het
‘boek der natuur’ doet Stevin niet mee.  Hij vermeldt niet dat Augustinus die als eerste met een16

dergelijke uitdrukking is gekomen, tevens van mening is dat de seculiere wetenschappen - alle ‘artes
liberales’ alsmede dierkunde, plantkunde en geologie inclusief de informatie die de geschiedenis over ons
verleden verschaft - nodig zijn om de Heilige Schrift te kunnen begrijpen. Merkwaardigerwijze komt dat -
afgezien van het begrijpen van de Heilige Schrift - nagenoeg overeen met wat Stevin doet, ook al heeft
deze via zijn Hermetisme een ander doel: nuttige toepassingen voor het welzijn van de ‘Nederduytschen’. 
Bij Augustinus is de wetenschappelijk ontwikkelde mens naast het boek der natuur en naast de Heilige
Schrift te beschouwen als een derde boek, dat met de retorica een gehoor voor zich kan winnen.  17

            “Soo sende ick U.H. de beschrijving der selver, ghelijck sy, wel is waer, eertijts int water bestonden, maer13

vele van dien (t’welck ick te vrielicker seg, om dat my docht t’volghende sulcx ghenough te beprouven, ten

anderen op dat ick reden gheef, wat my vervoordert an U.H. te schrijven) gheen der sterflicke voor ons

bekent. Waer uyt oock daden [in marge: Effecta] sullen volghen, byden voorighen niet ghesien noch

geweten welcke, overmits sy tot grooten voordeele des Landts strecken, de voordering van U.H. niet

onbilichlick verwachten.” in, “De Beghinselen des Waterwichts”, The Principal Works of Simon Stevin

Vol.I, Amsterdam (Swets & Zeitlinger)1955, (bezorgd door E.J.Dijksterhuis), pp.381-382.

The Principal Works of Simon Stevin Vol.I, Amsterdam (Swets & Zeitlinger)1955, (bezorgd door E.J.14

Dijksterhuis), p.58.

Simon Stevin, Dialectike, Leyden (Plantijn) 1585, p.163. 15

Eric Jorink, Het Boeck der Natuere, Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping, 1571-16

1715, Leiden (Primavera) 2006, p.24.

A.P. Orbán, “Onderwijs in theorie en praktijk bij Augustinus en Cassiodorus”, Madoc, tijdschrift voor17

mediëvistiek, jrg 6, nr 2, juli 1992, pp.85-95.
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De methodologie blijft onderbelicht

Van Berkel noemt Stevin een ‘go-between’ omdat Stevin het onderscheid tussen vaklieden en geleerden
overstijgt. Hoe dat in zijn werk gaat zegt hij er echter niet bij.  18

Voordien schrijft Van Berkel dat eerder Beeckman dan Stevin als een wetenschapper moet worden
beschouwd, hoewel ook Beeckman zijn ideeën steeds praktisch toetst. Beeckman interesseert zich voor de
verschijnselen en hun oorzaken om de wetenschap zelf. Stevin daarentegen alleen voor het belang van de
technische praktijk.  Dat Beeckman zijn ideeën bij voortduring aan de praktijk toetst is niet juist. 19

Zo plaatst hij een bewering die er op neerkomt dat de as van een wagen viermaal zo sterk wordt, indien de
diameter wordt verdubbeld. De sterkte neemt naar zijn zeggen daarbij toe met een factor vier. Hij brengt
dus zijn meetkundige wetenschap - bij gelijkvormigheid neemt de oppervlakte kwadratisch toe met de
lineaire afmeting - over naar de toename van de sterkte van een wagenas. 

Enig onderzoek zou hem hebben laten zien dat dit niet klopt. Beeckman rekent hier met de toename
van het materiaal - viermaal zoveel hout geeft viermaal zoveel sterkte - maar zo is het niet. Een as met een
dubbele doorsnede is niet viermaal maar achtmaal zo sterk als de enkele, omdat het weerstandsmoment
toeneemt met de derde macht van de diameter. Beeckman kon dat niet weten, maar nameten kon hij het
wel. Stevin heeft zoiets inderdaad gedaan. Bij Beeckman is het geloof in de rationaliteit van zijn
redenering zo groot dat de gedachte van meten niet eens in hem opkomt.  20

Afgezien daarvan is het inderdaad zo dat Stevin vooral oog heeft voor de praktijk. Dat komt voort uit zijn
hoofdmotief: de Nederlanders moeten opnieuw een machtig volk worden zoals hij dat zo duidelijk
aangeeft in zijn eerder aangehaalde “Uytspraeck vande Weerdicheyt der Duytsche Tael”.  Een machtig
volk als in de wijzentijd, met alle kennis en welzijn van dien. 
Natuurlijk let hij dan op de mogelijkheden voor de praktijk. Dat wil niet zeggen dat hij de wetenschap
vergeet. Hij is de eerste die in die technische praktijk waar hem dat mogelijk is wetenschappelijke
bevindingen invoert. Bij hem kan alle wetenschap later nog van nut zijn, dus wijst hij dat niet af. 21

Zo bezien is Van Berkels typering van Stevin als een ‘go-between’, als iemand die de wereld van de
praktijk in verband brengt met die van de wetenschap, geen slechte vondst.
Dijksterhuis schrijft dat Simon Stevin zich volledig bewust is van de betekenis die de combinatie van

            “Stevin is especially interesting because he transcends the distinction between craftsmen and scholars... He18

belonged to ... people who were instrumental in bringing the results of practical exercises to the attention of

scholars. People like Stevin were go-betweens, mingling with the millwrights and carpenters as well as

chatting with the burgomasters and university professors.” in BMGN|LCHR, Vol.25 (2010), 2-3, pp.81-105.

K.van Berkel, “Spiegheling en Daet bij Beeckman en Stevin”, Tijdschrift voor Geschiedenis, Geneeskunde,19

Natuurwetenschappen en Techniek 2 (1979), pp.89-100. 

            “men moet bedencken dat de askens oock onstercker worden hoe dunder, te weten, dat een houdtken, half20

soveel circumferentie hebbende, viermael onstercker is, also dat de sterckte ende het naecksel [dat wat de

vatting raakt] niet evenredelick en minderen, maer de sterckte mindert meest, ende het naecksel mindert

minst”, in Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, publié avec une introduction et des notes par

C.deWaard, Tome Deuxième 1619-1627, La Haye (Martinus Nijhoff) 1942, p.299(f.196v).

            “Daerom een Spieghelaers Spieghelingen die ander Doenders te sta commen, en sijn niet onnut al en is hy21

geen Doender”, in “Vant Menghen der Spiegheling en Daet”, Simon Stevin, Wisconstighe

Ghedachtenissen, Stuk I, Leyden 1605 en 1608 (Jan Bouwensz.). p.47.
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ingenieurswetenschap en wiskunde voor de groei van de natuurwetenschap heeft. 22

Aan de essentie van Stevins methodologie gaat ook hij voorbij. Alleen Heidi de Mare is het opgevallen
dat Stevin zijn tekeningen gebruikt om het methodisch denken aanschouwelijk te maken.  23

Aan het Hermetisme, dat bij Stevins methodologie een essentiële rol speelt, komt niemand toe. 

De doelstelling: het vinden van Hermetische grondslagen in Stevins methodologie

Het doel van dit boek is het aantonen van de verbanden tussen het Hermetisme en de methodologie van
Simon Stevin in zijn wetenschap en techniek. Die liggen in het natuurbeeld dat hem door het Hermetisme
wordt aangereikt en dat binnen zijn methodologie bepalend is voor de blikrichting waarmee hij zijn
onderzoeksobjecten bestudeert. Daarin wordt tevens duidelijk dat Stevin zonder het Corpus Hermeticum -
een belangrijke bundel Hermetische traktaten - zijn werken in de statica en de hydrostatica niet had
kunnen uitbrengen. 
Een van degenen die hem hierin de weg wijst is Jan Cornets de Groot (1554-1640), een belangrijke
regent, diverse malen burgemeester van Delft, compagnon in het bouwen van Stevins molens. Wederzijds
dragen zij elkaar informatieve lofdichten op. Een voor Stevin belangrijke filosoof is zijn leeftijdgenoot
Giordano Bruno (1548-1600) die beschouwd kan worden als een Hermetisch filosoof. 24

De Hermetische traktaten worden toegeschreven aan Hermes Trismegistus (Hermes de Driewerf
Grootste), die een tijdgenoot van Mozes zou zijn - zodat hij rond 1200 voor Christus zou hebben geleefd -
en die gezien wordt als een god, een koning, een priester en een profeet.
Pas veel later wordt bekend dat Hermes Trismegistus niet werkelijk heeft bestaan. 
Het belang voor Stevin hangt mede samen met zijn filosofie van de wijzentijd. 
Hermes Trismegistus staat dichter bij de wijzentijd dan de teksten uit de klassieke Oudheid, dus is het van
groot belang daar met voorkeur kennis van te nemen. Zoals gezegd, hoe ouder de filosofie des te groter de
kans dat zich daarin nog iets uit de wijzentijd bevindt.
Teneinde het verband van het Hermetisme met Stevin onder de loep te nemen is het nodig te beschikken
over inzicht in Stevins werkwijze, in zijn methodologie. Dit zowel te doen in zijn wetenschap, als in zijn
techniek. Het onderhavige betoog kan dus worden opgevat als een vorm van doel-middel denken: voor het
realiseren van het doel reikt Stevins methodologie de middelen aan.
Onder methodologie wordt het geheel verstaan van Stevins methoden van kennisverwerving en
kennisverantwoording, de toepassingswijze daarvan in de technische praktijk, alsmede hoe dit alles hier
geënt wordt op het voor dit betoog belangrijke punt van de natuur zoals hij die ziet. Daarbij gaat het om
de fysisch-technische aspecten. Ontwikkelingen in de wiskunde zelf blijven buiten beschouwing. 
Bij Stevin is het beter het oudere woord wiskunst te gebruiken omdat ‘wisconst’ bij hem op alle
wetenschappen betrekking heeft, voor zover die wis en zeker kunnen worden weergegeven.
Voor een denkend mens uit de vijftiende, zestiende of zeventiende eeuw is het onmogelijk om God weg te
denken uit de natuurfilosofie. Geen filosoof heeft in die tijd zijn natuurbeschouwing sluitend kunnen
maken zonder een cruciale rol voor God. Voor Stevin geldt dat niet minder, ook al komt dat in zijn
werken niet direct tot uiting.

             “Simon Stevin appears to have been fully aware of the significance which the combination of engineering22

and mathematics had for the growth of natural science.”, in E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin, Science in the

Netherlands around 1600, The Hague (Martinus Nijhoff) 1970, p.3.

Heidi de Mare, Het huis en de regels van het denken: een cultuurhistorisch onderzoek naar het werk van23

Simon Stevin, Jacob Cats en Pieter de Hooch, Vrije Universiteit Amsterdam 2003, p.248..

Zie Frances Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Chicago (Routledge and Kegan Paul)24

1978, p.231 en pp.250-251.
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In het Hermetisme wordt God aangeduid als de Ene, ofwel het Ene, waarin alles is. In het Hermetisme is
niet Jezus, maar de kosmos ofwel de wereldziel de zoon van God.

De opleving van het Hermetisme

Van het Hermetisme is in de Renaissance uit de Oudheid al een en ander bekend via de filosofisch-
religieuze tekst Asclepius. Dat is een uit onbekende bron in het Latijn vertaald gesprek van Hermes
Trismegistus met Asclepius over God, de mens en de wereld. Ook de tabula smaragdina, een hermetische
verhandeling over alchemie - doorgaans toegeschreven aan Geber (Jabir Ibn Haiyan 721-815) - is bekend.
In de Renaissance komt het Hermetisme tot een enorme opleving nadat een monnik uit Macedonië in
1460 een bundel van veertien in het Grieks gestelde Hermetische traktaten heeft overhandigd aan Cosimo
de Medici (1389-1464) van Florence. Het filosofisch Hermetisme duid ik steeds aan met een hoofdletter,
in tegenstelling tot het technisch hermetisme waartoe de alchemie behoort.
In opdracht van Cosimo worden de ontvangen traktaten in 1463 door Marsilio Ficino (1433-1499) in het
Latijn overgezet, waarbij Marsilio zijn andere belangrijke opdracht van Cosimo - het vertalen van de
werken van Plato - moet laten liggen. Hermes Trismegistus gaat voor. De bundel in zijn geheel krijgt van
Ficino de titel Pimander mee, de titel van het eerste van de veertien traktaten van de bundel. 
Nadat zij in druk verschenen zijn komen er tot in de zeventiende eeuw mede door de vinding van de
boekdrukkunst meer dan honderd edities van uit.
We vinden het Corpus Hermeticum bij Nicolaus Copernicus (1474-1543), bij Philippus Lansbergen
(1561-1632), die er in hun werken over het zonnestelsel naar verwijzen, bij Rudolf Snellius (1546-1613)
die het Isaac Beeckman aanbeveelt,  bij Cornelis Drebbel (1572-1633) die het als Pymander op het25

voorblad van een boek over een vermeend perpetuum mobile vermeldt  en ook William Gilbert (1544-26

1603) die de aarde als één grote bezielde magneet beschouwt, heeft het bestudeerd. 27

Voor Rudolf Snellius is Hermes Trismegistus een wiskundige van de ‘mathemamatica mista’, dat wil
zeggen van wiskunde die ‘vermengd’ is met patronen of domeinen die behoren tot de natuur zelf.
Het Corpus Hermeticum zoals dat door mij wordt benut, is recent door R. Van den Broek en G. Quispel
met een uitgebreide toelichting in het Nederlands vertaald. 28

Niet alleen het Hermetisme, ook het Neoplatonisme - dat parallel aan het Hermetisme is ontstaan - stoelt
op het Ene. Daarin is het Ene als bron van alles een filosofische onbepaaldheid. In het Hermetisme is het
Ene God zelf. In het Neoplatonisme wil de mens terug naar het Ene, waaruit hij is ontstaan. Dat lukt niet.
Hij blijft een mens, maar het verlangen naar het Ene, naar het hogere, is permanent in hem aanwezig. 
Het Hermetisme wijst de mens op de Weg van Hermes. Het is de mens mogelijk het goddelijke in zich op
te nemen, waarmee hij wordt tot een ‘broer’ van God. Dat lezen we in het eerste traktaat, de Pimander. 
Een Hermeticus is dus niet een gelovige. Het is andersom: hij neemt Gods hoedanigheden in zich op.  
Aan het Hermetisme, dat bij Stevins methodologie een essentiële rol speelt, komt niemand toe. 
Men verwacht het niet. Een reden te meer om het in de volgende hoofdstukken uit de doeken te doen.

Rudolf Snellius, hoogleraar aan de universiteit van Leiden, verwees Isaac Beeckman onder andere naar25

Hermes Trismegistus voor een nadere studie in de wiskunde: K.van Berkel, Isaac Beeckman (1580-1637)

en de mechanisering van het wereldbeeld, Amsterdam (Rodopi) 1983, p.281.

Cornelis Drebbel, Wonder-vond van de eeuwighe bewegingh, Alkmaar (Gerrit Pietersz.) 1607.26

Zie Stephen Pumfrey, Latitude & The Magnetic Earth, New York (MJF Books) 2002, p.130.27

Corpus Hermeticum , ingeleid, vertaald en toegelicht door R. van den Broek en G.Quispel, Amsterdam (In28

de Pelikaan) 1990.
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De opzet van dit boek

Na de inleiding volgen in het tweede hoofdstuk enige biografische gegevens, mede voor zover die in
eerder uitgebrachte stukken nog niet bekend of onjuist waren. In verband met dit laatste is het tevens
nodig gebleken te putten uit enkele van Stevins gepubliceerde werken, omdat sommige saillante gegevens
daaruit kunnen worden afgeleid. 
In het derde hoofdstuk komt van het Hermetisme het meest in het oog springende aan bod: het
persoonlijke titelvignet op Stevins wiskunstige werken, waarin hij zich presenteert als een niet aflatende
jager naar goddelijke wijsheid. De invloed van de filosoof Giordano Bruno (1548-1600) op het
natuurbeeld van Stevin is daarin duidelijk aanwezig. Ook het Hermetisme en het Neoplatonisme - dat uit
het Hermetisme is ontstaan - worden in kort bestek beschreven.
Tevens komt in dat hoofdstuk Stevins methodologie nader aan de orde. 
Daarin wordt met name getoond wat de Hermetische herkomst is van het voor Stevin belangrijke begrip
‘werking’, een begrip dat hij in het grondpatroon van Euclides heeft herkend en waarop hij met het oog
op de technische praktijk sterk de nadruk legt.
In het vierde hoofdstuk komen enige onderwerpen aan bod waarin de Hermetische achtergrond duidelijk
aanwijsbaar is, alsmede de betekenis van de voor het Hermetisme belangrijke auteur Frances Yates.
In het vijfde hoofdstuk ligt de nadruk op verschillen in het gewicht dat bij sommige onderwerpen aan het
Hermetisme moet worden toegekend. Tevens wordt daarin gewezen op een verandering die zich voordoet
in de probleemaanpak van Stevin, ook al tracht hij die voor zichzelf zo goed mogelijk te verheimelijken.
In het zesde hoofdstuk tenslotte is die verandering definitief: Stevin doet aan empirisch onderzoek, waarin
het Hermetische begrip werking het uitgangspunt is en de wiskunde weliswaar belangrijk blijft, maar door
fysisch-technisch kennisgebrek niet door hem kan worden gevonden. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk
aangetoond dat God zich ook in de machine presenteert als de nimmer aflatende God.
Op sociaal-maatschappelijk terrein - een voor een Stevin schijnbaar buitenissig domein - heeft Stevin veel
succes met zijn Het Burgherlick Leven Vita Politica uit 1590, een werk dat thans een internationale
belangstelling geniet. Daarin ziet hij op grond van het Corpus Hermeticum - de aardse mens is een
sterfelijke God - en zijn verwachting van de terugkeer van de wijzentijd, de vrije weldenkende burger als
het hart van de samenleving. 

Afsluitende opmerkingen

De opzet zoals die door mij wordt gevolgd, brengt met zich mee dat Stevins werken niet alle en niet in hun
geheel worden besproken. Ernstig is dat niet omdat de kernpunten in voldoende mate worden
gepresenteerd bij het uiteenzetten van de methodologie en Stevins Hermetische opvattingen.
De argumenten die door mij bij deze aanpak worden benut, berusten op kritische tekstanalyse en wel zo
dat de conclusies en bevindingen stroken met steunbewijs, dus met datgene wat reeds vaststaat en
algemeen aanvaard is. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke graad van waarschijnlijkheid.
Voor een deel wordt dat gevonden in overeenkomstig woordgebruik. Meer kan niet worden bereikt. 
De boekhoudkunde van Stevin komt niet aan de orde. Dat geldt ook voor nautische zaken en zijn muziek.
Hooguit valt er ergens een opmerking die er aan raakt.
Bij Stevin is wiskunst rechtstreeks aan fysische verschijnselen gebonden. Is dat niet het geval dan schrijft
hij dat er bij. De wiskundige vrije kunsten waarop hij de nadruk legt, zijn voor hem in hun abstractie
concreet: de ruimte en ook de getallen hebben een realistische betekenis. Daarom wordt bij Stevin in het
onderhavige werk in plaats van het woord ‘wiskunde’ het oudere ‘wiskunst’ gebruikt. Methodische
ontwikkelingen binnen de zuivere wiskunde blijven buiten beschouwing. 
Verder moet worden bedacht dat iedere wiskunst - volgens Stevin zijn er vele - logisch van aard is, maar
niet met de logica samenvalt. Iedere wiskunst heeft zijn eigen wetmatigheden. 
Tenslotte: de in teksthaken geplaatste toevoegingen of opmerkingen zijn alle van mij.



- 18 -


